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3

Activeer je
Meester-Akasha

Het doel van de oefeningen in dit boek is je te openen
voor je hogere zelf. Wanneer je dit boek oplettend leest
en alle oefeningen ook werkelijk doet, heb je bijna de
garantie dat je je ware zelf heel snel zult ontdekken en
dit al spoedig in je leven volledig tot uitdrukking zult
kunnen brengen. Je zult precies datgene in jezelf
ontdekken wat al vanaf het begin van je reis op deze
planeet voor je bestemd is. Dat klinkt nu wel heel
esoterisch maar dat is soms voor mij de enige manier
om iets over te brengen. Dat is namelijk de taal die een
bepaald deel van jou verstaat. Dat deel dat verbonden is
met je oorsprong, dat deel dat verbonden is met je
engelenfamilie. We kunnen het ook je hogere zelf
noemen. Het is verbonden met de goddelijke bron. Je
bent altijd al verbonden geweest met dit hoge goddelijke
deel van jezelf. Elk levend wezen is met zijn eigen
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goddelijke aspect verbonden. Zodoende weet dit aspect
van jou ook alles over je.
Deze verbinding geeft toegang tot oneindig veel
mogelijkheden voor jezelf en voor je leven. Ze verschaft
je bovenal het vermogen om je leven te veranderen.
Hier zou je veel meer aandacht aan hebben moeten
schenken. Hoe vaak twijfel je daaraan? Je zit zo vol
twijfels. Keer op keer word je met deze twijfels
geconfronteerd, altijd wanneer er iets niet goed
gegaan is. Ik wil je echter verzoeken: geef het nooit
op!
Je bezit het vermogen om je leven van de ene dag op
de andere radicaal te veranderen. In dit boek zul je
een van de grootste geheimen van de nieuwe energie
onder ogen krijgen. Het zijn de mooiste geschenken
van deze tijd. Waarom twijfel je nog steeds? Jij bent het,
jij bent de baas over je cellen, niet andersom. Waarom
heb je besloten dat je lichaamscellen jou kunnen
beheersen? Denk daar eens over na. Waarom heb je
besloten dat jouw genen je voor altijd biologisch
zouden bepalen? Denk daar eens over na. Wil je op
die manier doorgaan? Wil je dat werkelijk? Of heb je
het gevoel dat het tijd is voor iets nieuws? Voor iets
heel anders, vrijer, groter?
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Wanneer je iets wezenlijk nieuws in je leven zou willen,
dan moet je iets wezenlijk nieuws doen. Zo simpel is
het. Dat is een wet die je kent. Je moet ook in iets nieuws
gaan geloven. Deze wezenlijke verandering in geloven
luidt als volgt:

Je kunt alles veranderen! Je kunt alles creëren!
Alles is mogelijk!

Je kunt alles veranderen, tot aan alle chronische ziektes
waar je mee rondloopt toe; zelfs daar kun je je van
ontdoen, ook als anderen het tegendeel beweren. Zij
weten misschien niet beter of hebben er geen oplossing
voor omdat hun kennis niet toereikend is. We leven in
een nieuwe tijd. We zijn nieuwe krachten in onszelf aan
het ontwikkelen. Dat kun jij ook!
Het grote geheim waarin ik je nu zou willen inwijden is:
de Akashakroniek. De Akasha is een onderdeel van je
DNA – het hoort bij je. Het zit in je. Alles wat je zou
willen zijn – ook als je jonger, vitaler en gezonder zou
willen zijn – alles voor dat doel vind je in de Akasha, je
persoonlijke Akasha. Je kunt eruit putten. Of het nu
gaat om de talenten en de aanleg van kunstenaars,
schrijvers, het overtuigende optreden van succesvolle
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toneelspeler of van diegenen die met concentratie en
discipline iets kunnen bereiken, – het zit er allemaal in!
Het zit in jou!
Nu zul je misschien zeggen: dat zou toch allemaal
vroeger hebben moeten gebeuren, in het leven dat al
achter mij ligt; wat kan ik daar nu mee; ik weet zelfs niet
eens of er wel een verandering mogelijk is? Ja, die is
mogelijk! Jij bent nu, in de nieuwe energie, in staat je in
je verleden te ontwikkelen, dit te beïnvloeden. Maak je
los van het lineaire denken. Alles is nu. Je zou kunnen
denken dat dit allemaal tot het verleden behoort en niet
langer bereikbaar is. Die twijfel komt doordat je geleerd
hebt om lineair te denken.
Het is mogelijk door iets nieuws te denken, iets
anders, misschien ook iets wat je niet gewend bent.
Om deze geschenken van de nieuwe tijd te ontvangen
moet je een niet-lineaire manier van denken volgen,
je celstructuur en je leven als niet-chronologisch
beschouwen. Wanneer je naar je voet kijkt dan zeg je:
‘Ik heb een voet.’ Dat staat buiten kijf. Je hersenen
weten dat, jij weet dat. De stof om je heen weet het.
Maar hoe voel je je wanneer je zegt: ‘Ik heb een Akasha;
ik heb een register in mezelf van alles wat ik ooit
geweest ben, van wat ik kan zijn en kan doen’?
Omdat ik dat heb, lukt het mij om bijna moeiteloos
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veranderingen tot stand te brengen. Je verstand zegt
dan: dat bestaat toch niet; ik kan die ik nu ben toch niet
zomaar veranderen?
En als je verstand het nu eens helemaal mis heeft? Zou je
die mogelijkheid kunnen accepteren? Misschien kun je
dat allemaal wél. Ja, je kunt het! Dat is een aspect van de
nieuwe energie waarin je je bevindt. Geloof je dat het
toeval is dat je dit boek leest? Misschien heb je onbewust
al een beroep op je Akasha gedaan. Vraag je je niet af waar
al die talenten, vaardigheden en vermogens vandaan
komen die al aanwezig zijn in je leven en die je zonder of
met heel weinig moeite hebt verworven? Die komen uit je
‘kosmische warenhuis’. Dat klinkt misschien heel raar,
maar zo is het wel. Ze komen uit jezelf, ze zijn jou zelf, ze
zitten in je DNA. Ieder afzonderlijk microscopisch deeltje
van je DNA bevat deze dingen. En ze wachten erop om
eindelijk geactiveerd te worden en de persoon die jij nu
bent te veranderen. Natuurlijk alleen wanneer jij dat wilt.
Natuurlijk alleen wanneer jij daarvoor kiest. Het is altijd
jouw vrije keuze.
Je hoeft maar een paar kleine stappen te doen om dit
vermogen te activeren. De eerste stap, en ook de
moeilijkste, is dat je het moet geloven. Want wanneer je
het gelooft, verandert je denken. Dan maak je gebruik
van je IK BEN. Het gaat hier om meer dan alleen een
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